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01. O elevado ponto ebulição do ácido carboxílico, quando comparado aos demais compostos, é devido às intensas ligações de hidrogênio 
intermoleculares formadas pelas moléculas desse composto.

Resposta: B

02. Como há, em cada grupo G, 2 ligações (H — N), podemos afi rmar que entre um grupo G e outro grupo G há, no máximo, 4 ligações de hidrogênio.

Resposta: D

03. Quanto maior for a intensidade das ligações intermoleculares, massa molar e momento de dipolo, maior será a temperatura de ebulição.

Resposta: A

04. Com exceção do etano (CH
3
CH

3
 – apolar) os demais compostos, que são polares, são solúveis em água.

Resposta: A

05. Composto X – PE: – 135 ºC:  (butano)

 Composto Y – PE: 37 ºC: O  (éteretílico)

 Composto Z – PE: 118 ºC: 
OH

 (butan-1-ol)

Resposta: C

06. Os materiais hidrossolúveis são mais rapidamente eliminados pelo organismo do que os lipossolúveis.

Resposta: D

07. Como a temperatura do sistema está acima da temperatura de ebulição do benzeno e abaixo das temperaturas de ebulição do tolueno 
e do p-xileno, restará no béquer somente água, tolueno e p-xileno.

Resposta: C

08. A estrutura da oxibenzona é aromática, de fórmula molecular C
14

H
12

O
3
, pouco solúvel em água e que apresenta as funções cetona, 

fenol e éter. Logo, é um composto de função mista.

Resposta: A

09. No éter etílico as principais ligações intermoleculares são do tipo “dipolo permanente – dipolo permanente” que são mais fracas do 
que as “ligações de hidrogênio” presentes no etanol. Esse fato justifi ca a maior volatilidade de éter em relação ao álcool.

Resposta: D

10. Sendo a água um solvente polar, este solubiliza melhor as substâncias polares.
Dimetil amina – substância polar que forma com água ligações de hidrogênio (bastante solúvel em água)
Etano – substância apolar (insolúvel em água)
Cloroetano – substância polar (parcialmente solúvel em água).

Resposta: D
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